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Запрошення до подання цінової пропозиції
Шановний постачальник!
1. Цим запрошуємо Вас подати свою цінову пропозицію на постачання Товарів в рамках
наступних Позицій:
a. Позиція 1: Закупівля мобільної комп'ютерної техніки та рацій для органів МОТ у Києві
та територіальних органів у Сєвєродонецьку та Краматорську;
b. Позиція 2: Закупівля засобів позиціонування та електронної підтримки
Інформація щодо технічних характеристик та необхідної кількості додається у Термінах
та умовах поставки (Додаток 3).
2. Ви можете запропонувати ціну стосовно будь якої, або декількох Позицій, що вказані в цьому
запрошенні. Для кожної Позиції буде проведена оцінка і Договір буде укладений окремо з
фірмою (фірмами), що пропонують найнижчу встановлену ціну для кожної Позиції. Форма
Договору для Позиції 1 додана до цього Запрошення у Частині 3, як Додаток 4, а для Позиції 2,
як Додаток 5. Кожен учасник подає тільки одну цінову пропозицію щодо кожної позиції.
Учасники повинні подати свої цінові пропозиції факсом, листом або електронною поштою у
форматі PDF (копії зберігаються для звітності). Не вимагається ані заставне забезпечення
цінової пропозиції, ані заставне забезпечення виконання договору.
3. Ваша Комерційна пропозиція за Формою, що додана нижче, має бути запечатана в конверті, на
якому має бути чітко вказано «Цінова пропозиція на поставку товарів в рамках Закупівлі
мобільної комп'ютерної техніки, телефонів та рацій для органів МОТ у Києві та
територіальних органів у Сєвєродонецьку та Краматорську (G-1-005-SH)», адресована і
доставлена особисто чи кур’єром за наступною адресою: 01196, Україна, м. Київ, площа Лесі
Українки, 1, офіс 321 на ім’я Бригінець Я.М., начальник Відділу бухгалтерського обліку та
звітності – головний бухгалтер або Сергійко Ю.В., спеціаліста із закупівель, Міністерство з
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, пл. Лесі
Українки, 1, м. Київ, 01196 Україна, або на електронну пошту brigin@mtot.gov.ua або
yuliia.sergiiko@gmail.com або факсом: +38044 286-80-38 з темою листа «G-1-005-SH: Закупівля
мобільної комп'ютерної техніки, телефонів та рацій для органів МОТ у Києві та
територіальних органів у Сєвєродонецьку та Краматорську» до кінцевого терміну прийому
Цінових пропозицій, що вказаний у пункті 8 цього Запрошення.
4. Ваша Цінова пропозиція має бути викладена українською мовою, кожна сторінка
пронумерована та підписана. До складу вашої Цінової пропозиції мають входити наступні
документи:
a. Лист з Ціновою пропозицією, підготовлений за Формою Цінової пропозиції, що додана
до цього Запрошення, як Додаток 1;
b. Терміни та умови поставки, заповнені у відповідності до Форми, що додана до цього
Запрошення, як Додаток 3;
c. Лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних
учасника для забезпечення участі у процедурі закупівлі на поставку Товарів, цивільноправових та господарських відносинах, підготовлений у відповідності до Форми Листазгоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, що
надана у цьому Запрошенні, як Додаток 2;
d. Скан-копію Статуту підприємства (за наявності);
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e. Відповідна експлуатаційна та/або технічна документація і каталог (каталоги), та інші
друковані матеріали, або відповідна інформація стосовно кожної Позиції, для якої
встановлено ціну, включаючи назви та адреси фірм, що надають послуги з гарантійного
обслуговування в Україні;
f. Наступні документи, у відповідності до чинного законодавства України:
i. Документи, що підтверджують повноваження особи підписувати Цінову
пропозицію та завіряти копії усіх документів: наказ про призначення,
довіреність, оформлена згідно з вимогами чинного законодавства;
ii. копію витягу з Єдиного Державного Реєстру Підприємств та Організацій
України (ЄДРПОУ) або іноземний аналог, що підтверджує юридичний статус
учасника торгів;
iii. копію Свідоцтва про реєстрацію юридичної особи або іноземний аналог;
iv. при наявності, копію Свідоцтва платника податку з ідентифікаційним номером
платника податку або іноземний аналог
Відсутність одного, або кількох з вищеперерахованих документів може бути причиною
відхилення вашої Цінової пропозиції.
5. Ваша Цінова пропозиція має подаватись та буде оцінюватись відповідно наступних інструкцій:
a. ЦІНИ: Ціни мають бути вказані в українській гривні та включати усі податки, ПДВ,
митні збори, внутрішнє перевезення і страхування.
Постачальник визначає ціни на товари, які він пропонує надати з урахуванням усіх
своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі
податку на додану вартість (учасники, які не є платниками податку на додану вартість,
відповідно до вимог Податкового Кодексу України, не включають до ціни своєї
пропозиції податок на додану вартість).
Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будьяких посилань, обмежень або застережень та за будь-яких обставин не підлягають зміні
або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок.
Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе
Постачальник.
В пропозиції зазначається остаточно виведена підсумкова ціна пропозиції з двома
десятковими знаками.
До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі
здійснення процедури закупівлі та укладення Договору про закупівлю. Витрати
учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, замовником не
відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не
відбулися та/або відхилення пропозиції Постачальника).
Якщо ціна пропозиції не включає будь-яких витрат учасника, про які зазначається в
цьому запрошенні, такі витрати покладаються на Постачальника.
Постачальник визначає ціну на товари, які він пропонує надати за Договором, з
урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також
витрат на страхування, транспортування та інших витрат, визначених законодавством.
Постачальник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій,
сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товари, що надаватимуться за
Договором про закупівлю, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та
самостійно несе всі витрати на їх отримання, а замовник у будь-якому випадку не є
відповідальним за ці витрати незалежно від результату процедури закупівлі.
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b.

c.

d.

e.

f.

Будь-які витрати, понесені Постачальником у зв’язку з участю в торгах та укладенням
договору не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Постачальнику.
Ціни можуть бути вказані у вільно конвертованій валюті. В цьому випадку, оплата
Постачальникам буде здійснюватися в Українських гривнях по курсу Національного
банку України (вул. Інститутська 9, Київ, Україна, офіційний сайт
http://www.bank.gov.ua) відповідно до умов договору (Додаток ІІІ).
ОЦІНКА ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ: Оцінка Цінових пропозицій, які визначені як ті,
що максимально відповідають вимогам технічних умов, перерахованих у Термінах та
умовах поставки, проводитиметься шляхом порівняння загальної вартості в кінцевому
пункті призначення, згідно з підпунктом а) пункту 5, цього Запрошення до подання
Цінових пропозицій.
Під час оцінювання Цінових пропозицій Замовник визначить оцінену вартість для
кожної пропозиції ціни шляхом коригування цінової пропозиції, здійснюючи будь-яку
корекцію для усіх арифметичних помилок наступним чином:
i. у разі розбіжностей між сумами, що вказані цифрами і прописом, сума, що вказана
прописом, матиме пріоритет;
ii. у разі розбіжностей між вартістю за одиницю і сумою окремих позицій, яка є
результатом множення вартості за одиницю на кількість, вартість за одиницю, яка
вказана в заявці, матиме пріоритет;
iii. якщо постачальник відмовиться прийняти корекцію, його Цінова пропозиція буде
відхилена.
ЗАПИТИ НА РОЗ’ЯСНЕННЯ: Для того, щоб сприяти вивченню, оцінці та порівнянню
Цінових пропозицій, Замовник може, на свій розсуд, звернутися до потенційного
постачальника за роз’ясненнями його пропозиції. Всі подані роз’яснення, що не
складають відповідь на запит Замовника не розглядатимуться. Запит Замовника на
роз’яснення та відповідь на нього повинні бути у письмовому вигляді. Жодних дій зі
зміни цін або суті Цінової пропозиції не повинні чинитися, пропонуватися або
допускатися, за винятком тих випадків, коли необхідно підтвердити виправлення
арифметичних помилок, виявлених Замовником при оцінці тендерних пропозицій, у
відповідності до пункту 5 підпункту b).
Якщо потенційний постачальник не надасть роз’яснення з приводу своєї Цінової
пропозиції до тієї дати та до того часу, які зазначені у запиті на роз’яснення від
Роботодавця, його Тендерну пропозицію може бути відхилено.
УХВАЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ЗАКУПІВЛЮ: Ухвалення буде зроблено на користь
учасника торгів, Цінова пропозиція якого, за проведеною оцінкою, є найбільш
економічно вигідною та відповідає основним вимогам і обов’язковим технічним та
фінансовим ресурсам. Переможець торгів підпише Договір згідно з формою Договору,
що додається (у Частині 3 Додаток 4 і Додаток 5 залежно від Позиції по якій було
зроблено Ухвалення), а також Термінами та умовами поставки.
ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ: Ваша Цінова пропозиція має бути дійсною впродовж
періоду шістдесяти (60) діб, починаючи з кінцевого терміну для отримання Цінової
пропозиції, який вказаний у пункті 8 цього Запрошення до подання Цінової пропозицій.
Укладення договору
Покупець надасть Замовлення на поставку та присудить контракт тому учаснику, чия
цінова пропозиція включила 100 відсотків товару, зазначеному у Технічних
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специфікаціях, була визначена значною мірою відповідною вимогам цього Запрошення
та Технічних специфікацій, і мала найнижчу оцінену вартість.
Незважаючи на вищевикладену інформацію, Покупець залишає за собою право
прийняти або відхилити будь-яку пропозицію, або анулювати процес торгів і відхилити
всі пропозиції у будь-який час до присудження контракту.
Учасник, чия пропозиція буде прийнята, буде повідомлений Покупцем про
присудження контракту до дати закінчення строку дії цінової пропозиції.
Форма договору, що підписується Покупцем та Постачальником, подається в Додатку 4
та 5 і буде надіслана переможцю разом із замовленням на поставку.
g. Оплата здійснюється згідно наступного графіку:
Оплата буде здійснена в розмірі 100% після приймання товарів (підписання
відповідного Акту приймання-передачі) та отримання видаткової (-их) накладної (-их).
h. Покупець прийме Товар, складе та підпише двосторонній Акт приймання-передачі,
якщо будуть задоволені наступні умови:
При поставці, Постачальник зобов’язаний надати Замовнику повні дані стосовно
Товару, включаючи номер замовлення на покупку, опис товарів та їх кількість.
Постачальник повинен надати Замовнику наступні документи:
i. Акт приймання-передачі та видаткової (-их) накладної (-их) із зазначенням опису,
кількості, ціни за одиницю товарів і загальної суми;
j. Копії пакувального переліку, що визначає вміст кожної упаковки (за наявності);
k. Гарантійне свідоцтво (талон) виробника, або Постачальника;
l. Сертифікат про походження товару (за наявності);
m. Експлуатаційна документація від виробника або Постачальника українською мовою (за
потреби);
n. Сертифікат якості Товару.
Якість Товару повинна відповідати діючим державним стандартам, експлуатаційній
документації, технічній документації та його технічним характеристикам і
підтверджуватись документами, передбаченими чинним законодавством України для
такого виду Товару.
Замовник має отримати вищевказані документи не пізніше ніж під час прибуття товарів
на склад Замовника, і, якщо вони не отримані, Постачальник буде відповідальним за
будь-які витрати внаслідок цього.
Постачальник зобов’язаний поставити Товар на склад Замовника, що знаходиться за
адресою: 01196, Україна, м. Київ, площа Лесі Українки, 1.
o. Товари, що поставляються за Договором мають бути повністю застраховані у вільно
конвертованій валюті від ушкоджень, пов’язаних з виробництвом або придбанням,
транспортуванням, зберіганням і доставкою. Страхування повинно бути в розмірі,
рівному 110 % від загальної вартості Товарів зі «Складу» на «Склад» на основі
страхування «Усі ризики», у тому числі «Військові ризики». Постачальник повинен
організувати й оплатити страхування вантажів, вказуючи Замовника в якості
бенефіціара. На запропонований Товар має діяти гарантія виробника на період не
менше 12 місяців з дати поставки Замовнику.
p. Інструкції щодо пакування і маркування:
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6.

7.

8.
9.

Постачальник повинен забезпечити стандартне пакування товарів, згідно з вимогами
стосовно недопущення їх пошкодження, або псування під час транспортування до
кінцевого пункту їх призначення, що вказано в Договорі.
q. Дефекти:
Усі дефекти Товару будуть виправлені Постачальником без будь-яких витрат з боку
Замовника, впродовж 30 діб після дати повідомлення від Замовника. Постачальник
зобов’язаний надати назву і адресу сервісного центру, в якому будуть виправлятись
дефекти Товару впродовж гарантійного періоду:
Адреса сервісного центру: _______________________.
r. Форс-мажор:
Постачальник звільняється від відповідальності по виконанню або розірвання Договору
через невиконання зобов’язань, у випадку, якщо затримка у виконанні його обов’язків,
або інше невиконання його зобов’язань за Договором, є результатом форс-мажору.
Стосовно цієї статті, «Форс-мажор» означає наявність подій, що не підконтрольні
Постачальнику і не пов’язані з помилкою, або недбалістю Постачальника, і вони не є
передбачуваними. Такі події можуть включати, щонайменше, заборонні дії влади і акти
державних органів в країні Замовника, війни чи революції, пожежі, повені, епідемії,
карантинні обмеження і товарні ембарго.
У разі виникнення форс-мажору, Постачальник має негайно сповістити Замовника в
письмовій формі про виникнення таких умов та їхні причини. Якщо Замовник не
зазначить інше в письмовій формі, Постачальник має продовжувати виконання своїх
обов’язків за Договором наскільки це практично може бути здійснено і він має
забезпечити усі можливі прийнятні альтернативні можливості для виконання своїх
обов’язків за Договором, яким не перешкоджають форс-мажорні події.
Додаткову інформацію можна отримати, надіславши офіційних запит на адресу:
brigin@mtot.gov.ua; yuliia.sergiiko@gmail.com або 8573793@gmail.com з темою листа «G-1005-SH: Закупівля мобільної комп'ютерної техніки, телефонів та рацій для органів МОТ у
Києві та територіальних органів у Сєвєродонецьку та Краматорську»
Перевірки і аудити.
a. Постачальник має виконувати усі інструкції Замовника, які не суперечать чинному
законодавству України та умовам Договору;
b. Постачальник зобов’язаний дозволяти і має зобов’язати своїх субпідрядників і
консультантів дозволяти Світовому банку і (або) особам, що призначені Світовим
банком, проводити перевірки усіх банківських рахунків та документації Постачальника,
що мають відношення до виконання Договору і подачі Комерційної пропозиції, а також
проводити аудити таких рахунків і документації аудиторами, що призначаються
Світовим банком, у разі вимоги з боку Світового банку. Постачальник і його
субпідрядники та консультанти мають звернути особливу увагу на статтю «Шахрайство
і корупція» форми Договору, в якій, зокрема, вказано, що дії, що направлені на істотне
ускладнення використання Світовим банком прав щодо проведення перевірки і аудиту,
становлять собою заборонену практику, що є приводом до розірвання Договору (а
також до визначення непридатності згідно з прийнятими Світовим банком процедурами
щодо санкцій).
Ваша Комерційна пропозиція має бути подана до: 11:00 місцевий час, 2 липня 2018 року.
Просимо підтвердити електронним листом (на адреси, вказані у пункті 6 вище) факт
отримання цього Запрошення, а також намір надіслати Цінову пропозицію.
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10. Подальшу інформацію можна отримати в: Міністерстві з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України: 01196, м. Київ пл. Лесі Українки 1,
тел.(044)536-92-58; контакт: Глєбов С.Ю.- заступник начальника Управління адміністративноорганізаційної діяльності – начальник відділу адміністративно-організаційного забезпечення
та інформаційних технологій.
11. Очікуємо ваших цінових пропозицій і дякуємо за вашу зацікавленість цим проектом.
З повагою,
______________________________
Злакоман Сергій Леонідович
Державний секретар - координатор проектів
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України,
що має головний офіс за адресою: Україна, 01196, м. Київ пл. Лесі Українки 1
Місце: м. Київ
Дата: 15 червня 2018 року
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ДОДАТОК 1:
ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Дата: _________
Кому: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України
Адреса: 01196, Україна, м. Київ, площа Лесі Українки,1, офіс 321
Ми пропонуємо виконання поставки ____________ (назва і номер Позиції) відповідно до
Термінів та умов поставки, що додаються до цієї Цінової пропозиції, за ціну Договору в розмірі
_________________________(сума цифрами і прописом) без ПДВ, в тому числі ___________ ПДВ
(сума цифрами і прописом) українських гривень. Ми пропонуємо виконання поставки товарів,
зазначених в Договорі, впродовж періоду __ (цифрами і прописом) календарних днів з дати
підписання Договору.
Ця Цінова пропозиція і ваша письмова згода її прийняти являтимуть собою угоду між нами,
що має обов’язкову юридичну силу. Ми розуміємо, що ви не зобов’язані приймати найнижчу, або
будь-яку Комерційну пропозицію, яку ви отримаєте.
Цим ми підтверджуємо, що Термін дії Цінової пропозиції відповідає вимогам, зазначеним у
Запрошенні до подання Цінової пропозиції.
Цим ми підтверджуємо, що нас не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; що протягом останніх трьох років не
притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6,
пунктом 1, абз. 2, статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); що ми
не маємо заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї Пропозиції протягом періоду, зазначеного в
Запрошенні до подачі цінових пропозицій від кінцевої дати подання Пропозицій, та підтверджуємо,
що ця Пропозиція матиме обов’язкову силу для нас і може бути прийнятою у будь-який час до
закінчення цього періоду.
Також ми підтверджуємо, що на запропонований товар розповсюджується звичайна
комерційна гарантія терміном [вказати цифрами] [вказати прописом] місяці.
Ми розуміємо, що ви не зобов’язані приймати пропозицію за найнижчою ціною або будь-яку
іншу отриману пропозицію.
Підпис вповноваженої особи:______________________________________
ПІБ та посада підписанта _________________________________
Назва Постачальника:_______________________________________
Адреса:
_______________________________________
Номер телефону
___________________
Email: ___________________
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ДОДАТОК 2:

Форма Листа-згоди на обробку, використання, поширення та
доступ до персональних даних
Голові Тендерного комітету Гранту
Державному секретарю – Координатору Проектів
Злакоману Сергію Леонідовичу

ЛИСТ-ЗГОДА
Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.10 р. № 2297-VI даю
згоду на обробку, використання, поширення та доступ до моїх персональних даних (у т.ч. паспортних
даних, ідентифікаційного коду, свідоцтва платника податків, банківських реквізитів, розрахункових
рахунків, електронних ідентифікаційних даних: номерів телефонів, електронних адрес) та іншої
необхідної інформації, передбаченої законодавством, у зв’язку з участю у процедурі закупівлі на
поставку Товарів G-1-005-SH, цивільно-правових та господарських відносин.
Дата __________

__________/____________/
/Підпис/
/ПІБ/
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Частина 2
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ДОДАТОК 3:
Терміни та умови поставки
Назва Проекту: Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови
спроможностей
Замовник: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України (Далі – Міністерство)
1.
№
Позиції

Ціни і графіки поставки
Опис Товарів
(У своїй Комерційній пропозиції
Постачальник може запропонувати ціну
стосовно будь якої, або декількох
позицій, що вказані в цьому запрошенні)

Кількість

1.

Закупівля
мобільної
комп'ютерної
техніки та рацій для органів МОТ у Києві
та
територіальних
органів
у
Сєвєродонецьку та Краматорську

2.

Закупівля засобів позиціонування
електронної підтримки

Згідно деталям
та технічним
специфікаціям
поставки (п.
13.2.1)
Згідно деталям
та технічним
специфікаціям
поставки (п.
13.2.2)

та

Ціна за
одиницю
(включає усі
податки,
ПДВ, збори,
мита,
внутрішнє
перевезення і
страхування)

Загальна
вартість в
кінцевому
пункті
призначення
(включає усі
податки, ПДВ,
збори, мита,
внутрішнє
перевезення і
страхування)

Дата
поставки

[Примітка: У разі розбіжності між ціною за одиницю та загальною ціною, яка отримана з ціни за одиницю,
переважну силу матиме ціна за одиницю]
Фіксована ціна:
Ціни, що вказані вище, є твердими та фіксованими і не підлягають корегуванню під час
виконання Договору
3.
Замовник залишає за собою право підвищити, або зменшити, на момент завершення
Договору, об’єм товарів та послуг на максимум 15% від об’єму, що був встановлений
спочатку, без внесення будь-яких змін цін за одиницю, а також інших термінів та умов.
4. Графік поставки:
Поставка має бути виконана згідно з вищевказаним графіком, але не має перевищувати 30
календарних днів з дати підписання Договору.
5. Застосовне право:
Договір має інтерпретуватись у відповідності із чинним законодавством України.
6.
Вирішення суперечок:
Замовник та Постачальник повинні докладати усіх зусиль для вирішення за взаємною згодою,
шляхом прямих неофіційних переговорів, будь-яких розбіжностей, або суперечок, що виникають між
ними в рамках, або в зв’язку із Договору. У разі виникнення суперечки між Замовником і
Постачальником, ця суперечка має бути врегульована у відповідності із чинним законодавством
України.
7. Поставка, налаштування та документи:
2.
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При поставці, Постачальник зобов’язаний надати Замовнику повні дані стосовно Товару,
включаючи номер замовлення на покупку, опис товарів та їх кількість. Постачальник повинен надати
Замовнику наступні документи:
(i)
Копії інвойсу Постачальника із зазначенням опису, кількості, ціни за одиницю товарів і
загальної суми;
(ii)
Копії пакувального переліку, що визначає вміст кожної упаковки;
(iii)
Гарантійне свідоцтво виробника, або Постачальника;
(iv)
Сертифікат про походження товару;
(v)
Операційні Керівництва по Товару;
(vi)
Експлуатаційна документація від виробника або Постачальника;
(vii) Сертифікат якості Товару.
Якість Товару повинна відповідати діючим державним стандартам, експлуатаційній
документації, технічній документації та його технічним характеристикам і підтверджуватись
документами, передбаченими чинним законодавством України для такого виду Товару.
Замовник має отримати вищевказані документи не пізніше ніж під час прибуття товарів на
склад Замовника, і, якщо вони не отримані, Постачальник буде відповідальним за будь-які витрати
внаслідок цього.
Постачальник зобов’язаний поставити Товар на склад Замовника, що знаходиться за адресою:
01196, Україна, м. Київ, площа Лесі Українки, 1.
8. Оплата:
Оплата за інвойсом Постачальника буде здійснена наступним чином: оплата буде здійснена в
розмірі 100% після приймання товарів (підписання відповідного Акту приймання-передачі) та
отримання видаткової (-их) накладної (-их).
9. Гарантія:
Товари, що поставляються за Договором мають бути повністю застраховані у вільно
конвертованій валюті від ушкоджень, пов’язаних з виробництвом або придбанням,
транспортуванням, зберіганням і доставкою. Страхування повинно бути в розмірі, рівному 110 % від
загальної вартості Товарів зі «Складу» на «Склад» на основі страхування «Усі ризики», у тому числі
«Військові ризики». Постачальник повинен організувати й оплатити страхування вантажів, вказуючи
Замовника в якості бенефіціара.
На запропонований Товар має діяти гарантія виробника на період не менше 12 місяців з дати
поставки Замовнику для Позиції 1 і для Позиції 2.
10. Інструкції щодо пакування і маркування:
Постачальник повинен забезпечити стандартне пакування товарів, згідно з вимогами
стосовно недопущення їх пошкодження, або псування під час транспортування до кінцевого пункту їх
призначення, що вказано в Договорі.
11. Дефекти:
Усі дефекти Товару будуть виправлені Постачальником без будь-яких витрат з боку
Замовника, впродовж 30 діб після дати повідомлення від Замовника. Постачальник зобов’язаний
надати назву і адресу сервісного центру, в якому будуть виправлятись дефекти Товару впродовж
гарантійного періоду: _______________________.
12. Форс-мажор:
Постачальник звільняється від відповідальності по виконанню або розірвання Договору через
невиконання зобов’язань, у випадку, якщо затримка у виконанні його обов’язків, або інше
невиконання його зобов’язань за Договору, є результатом форс-мажору.
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Стосовно цієї статті, «Форс-мажор» означає наявність подій, що не підконтрольні
Постачальнику і не пов’язані з помилкою, або недбалістю Постачальника, і вони не є
передбачуваними. Такі події можуть включати, щонайменше, заборонні дії влади і акти державних
органів в країні Замовника, війни чи революції, пожежі, повені, епідемії, карантинні обмеження і
товарні ембарго.
У разі виникнення форс-мажору, Постачальник має негайно сповістити Замовника в
письмовій формі про виникнення таких умов та їхні причини. Якщо Замовник не зазначить інше в
письмовій формі, Постачальник має продовжувати виконання своїх обов’язків за Договором
наскільки це практично може бути здійснено і він має забезпечити усі можливі прийнятні
альтернативні можливості для виконання своїх обов’язків за Договором, яким не перешкоджають
форс-мажорні події.
13. Необхідні технічні умови:
13.1.
Загальний опис
Україна, в особі Міністерства, отримала фінансову допомогу («Грант») від Міжнародного
банку реконструкції та розвитку / Міжнародної Асоціації розвитку («Світовий банк»), які діють у
якості розпорядника грантових коштів різних «Донорів» в рамках Фонду Державного Розвитку Миру
(«ФДРМ») для виконання проекту з Подолання наслідків конфлікту, пілотного проекту з відновлення
та розбудови спроможностей. В рамках Частини 1 Гранту, кошти направляються на розбудову
власних спроможностей Міністерства.
Для досягнення цілей, визначених Частиною 1 Гранту необхідно буде забезпечити поставку
мобільної комп'ютерної техніки та рацій для органів МОТ у Києві та територіальних органів у
Сєвєродонецьку та Краматорську та засобів позиціонування і електронної підтримки.
13.2.
Деталі та технічні специфікації поставки
13.2.1. Позиція №1: Закупівля мобільної комп'ютерної техніки та рацій для органів МОТ у
Києві та територіальних органів у Сєвєродонецьку та Краматорську
Постачальник зобов’язаний поставити Товар характеристики якого вказані нижче:
№
п/п

1.

Найменування
Портативна радіостанція з характеристиками:
Режим передачі: Цифровий + аналоговий;
Діапазон частот передавача / приймача: 403-470 мГц;
Кількість каналів: від 16;
Вихідна потужність: не нижче 4 Вт; Перемикання
рівня потужності;
Підключення гарнітури;
Можливість роботи в NXDN цифровому і аналоговому
режимах;
Тип живлення: Акумуляторна батарея; Робоча
температура: -30 ° C ... + 60 ° C; Стабільність частоти:
+/- 1,5 ppm;
Захист від пилу та вологи;
Ударостійкість;
наявність скремблеру.
Додаткова комплектація:
2 акумуляторні батареї,
Гарнітура;
Подовжена антена

Одиниці Кількість Сума, за Загальна
виміру
одиницю,
сума,
грн.
грн.

шт.

6
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Автомобільний інвертор:
Вихідна напруга: 220 В;
2.
Вихідна потужність: від 1000;
Наявність роз'ємів USB та 220;
Вхідна напруга: 11-15В тільки від акумулятора.
Power bank з характеристиками:
Ємкість: від 20000 mAh;
Можливість зарядки: планшетів, ноутбуків,
3.
мобільних телефонів;
Наявність мінімум 2х виходів USB1 2.1 А;
Перехідник для ноутбуків
РАЗОМ БЕЗ ПДВ:
ПДВ:
РАЗОМ З ПДВ:

шт.
2

шт.

1

13.2.2. Позиція №2: Закупівля засобів позиціонування та електронної підтримки
Постачальник зобов’язаний поставити Товар характеристики якого вказані нижче:.
№
п/п

Найменування

З’ємний GPS трекер для автомобіля:
Маяк має мати наступні функції:
Контроль підключення трекера до автомобіля;
моніторинг стану запалювання (в залежності від
типу транспортного засобу); моніторинг руху
1.
автомобіля; контроль швидкості, позиціонування
вбудовану батарею.
Пристрій повинен мати внутрішню пам’ять, у
якій зберігатимуться дані трекера у випадку
втрати зв’язку.
РАЗОМ БЕЗ ПДВ:
ПДВ:
РАЗОМ З ПДВ:

Одиниці
виміру

Кількість

шт.

3

Сума, за
одиницю,
грн.

Загальна
сума, грн.

Параметри функціонування
Постачальник підтверджує відповідність якості поставлених ним Товарів, державним
стандартам, технічним умовам та підтверджує наявність необхідних сертифікатів, технічних
паспортів чи інших документів, що підтверджують їх якість, у відповідності до чинного
законодавства України.
13.3.

[У разі наявності відхилень в рамках поставки, Постачальник має перелічити усі такі
відхилення окремим листом, котрий має бути невід’ємною частиною його Комерційної
пропозиції].
НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА ___________________________________________
Підпис вповноваженої особи________________________________________
Місце:
Дата:
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ДОДАТОК 4:
ФОРМА ДОГОВОРУ
Цей Договір укладений __ ____________ 2018 року, між Міністерством з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (тут і далі – Міністерство) в особі
Державного секретаря Міністерства Злакомана Сергія Леонідовича, який діє на підставі Положення
про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, від 08.06.2016 № 376 «Деякі питання
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб» та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1035-р «Про призначення Злакомана
С.Л. державним секретарем Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України», з однієї сторони (надалі – «Замовник») та ___________ (надалі –
«Постачальник») з іншої сторони (разом – «Сторони»).
ПРИЙМАЮЧИ ДО УВАГИ, що Замовник оголосив Запрошення щодо подання Цінових
пропозицій стосовно ______________ (опис Позиції) для постачання Товару Постачальником та
прийняв конкурсну пропозицію Постачальника на постачання товарів за Договором на суму):
__________ (цифрами і прописом) без ПДВ, крім того ПДВ ____________________ (цифрами і
прописом), разом з ПДВ – _____________________ грн. (цифрами і прописом).
ВИХОДЯЧИ З ЦЬОГО, СТОРОНИ УКЛАЛИ ЦЕЙ Договір про наступне:
1. Предмет договору:
Приймаючи до уваги платежі, які будуть здійснені Замовником на користь Постачальника, як
про це зазначається далі, Постачальник укладає Договір із Замовником для виконання поставки
Товарів за Договором, і усунення будь-яких дефектів Товарів, відповідно до положень Договору.
Постачальник зобов’язується поставити Замовнику Товар, а саме:
- мобільну комп'ютерну техніку та рації для органів МОТ у Києві та територіальних органів у
Сєвєродонецьку та Краматорську, деталі якої надані у Термінах та умовах поставки для
Позиції №1 (Додаток № 2 до цього Договору).
Постачальник зобов’язується поставити Замовнику Товар у відповідності до умов,
викладених в Термінах та умовах поставки (Додаток 2 до цього Договору), не пізніше ніж до ___
__________ 2018 року.
2. Додаткові документи:
Наступні документи утворюють, розуміються і тлумачаться як невід’ємна частина цього
Договору:
a) Додаток 1: Цінова пропозиція;
b) Додаток 2: Терміни та умови поставки;
c) Додаток 3: Експлуатаційна документація.
d) Додаток 4: Замовлення на поставку
3. Якість та гарантії:
3.1 Постачальник зобов’язаний поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає
експлуатаційній документації, що передається разом з Товаром та у відповідності до Термінів
та умов поставки.
3.2 Постачальник гарантує, що Товар, який отримає Замовник згідно з цим Договором, буде
функціонувати так, як це викладено в експлуатаційній документації, що передається разом з
Товаром, та у відповідності до вимог Термінів та умов поставки (Додаток № 2 до цього
Договору).
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4. Умови оплати:
Замовник приймає на себе зобов'язання сплатити за поставлений Товар, приймаючи до уваги
належне постачання і прийняття Товару за Договором, а також усунення Постачальником дефектів,
що мають відношення до нього, договірну ціну відповідно до наступних умов прийому-передачі
Товару та умов оплати:
4.1 Оплата в рамках Договору здійснюється за кошти Гранту (ФДРМ Грант №TF0A3307,
датований 20 вересня 2016 року від Міжнародного банку реконструкції та розвитку /
Міжнародної Асоціації розвитку, котрі діють у якості розпорядника грантових коштів різних
«Донорів» в рамках Фонду державотворення та розбудови миру) Категорія (1), у
відповідності до положень Статті ІІІ Доповнення до Грантової Угоди №TF0A3307
(Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови
спроможностей), підписаної між Україною та Міжнародним банком реконструкції та
розвитку 20 вересня 2016 року.
4.2 Розрахунки здійснюються у національній валюті України в безготівковій формі шляхом
перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом
десяти банківських днів після передачі Постачальником Замовнику Товару, підписання
Сторонами Акта прийому-передачі у розмірі 100% від суми Акта прийому-передачі.
4.3 Прийом-передача Товару оформляється Актами прийому-передачі, підписаними обома
сторонами, які разом з Товаром передаються Постачальником Замовнику у 2-х примірниках.
4.4 Замовник зобов’язаний прийняти Товар, поставлений Постачальником та підписати Акти
прийому-передачі, не пізніше трьох (3) робочих днів з дня отримання від Постачальника
Актів прийому-передачі у порядку, передбаченому чинним законодавством України, або
надати письмове зауваження з переліком дефектів (упущень), що підлягають виправленню
Постачальником.
4.5 Заключна вартість Договору ґрунтуватиметься на фактичних об’ємах поставки Товару.
4. Розірвання Договору
4.1 Розірвання Договору через невиконання зобов'язань
Замовник, без шкоди для будь-якого засобу правового захисту у разі порушення Договору,
письмовим повідомленням про невиконання зобов'язань на адресу Постачальника, може
розірвати весь Договір, або його частину:
(i) якщо Постачальник не в змозі забезпечити поставку будь-яких, або усіх компонентів
Товару впродовж періоду, що вказаний в Договорі, або впродовж будь-якого офіційно
затвердженого подовження його терміну.
(ii) якщо Постачальник не в змозі виконати будь-які зобов'язання за Договором; або
(iii) якщо Постачальник, на думку Замовника, замішаний в корупційних, шахрайських,
змовницьких, примусових, або обструктивних діяннях, згідно з визначеннями в Статті
5 нижче, в ході конкурсного відбору, або в процесі виконання Договору.
4.2 Розірвання Договору через неплатоспроможність.
(a) Замовник може в будь-який час розірвати Договір, відправивши повідомлення
Постачальнику, якщо Постачальник стає банкрутом, або неплатоспроможним іншим
способом. В такому разі, розірвання Договору відбудеться без компенсації на користь
Постачальника, за умови, що таке розірвання Договору не обмежить, або матиме вплив на
право на позов, або правовий захист, яке було набуто, або буде набуто згодом
Замовником.
4.3 Розірвання Договору за ініціативою сторін
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Замовник, відправивши повідомлення Постачальнику, може розірвати увесь Договір, або
його частину, в будь-який час за своєю ініціативою. В повідомленні про розірвання має
бути вказано що розірвання сталося за ініціативою Замовника, якого об’єму робіт
Постачальника за Договором стосується розірвання, а також дату, з якої розірвання
вступає в силу.
(b) Товари, які укомплектовані і готові до відправлення впродовж чотирнадцяти (14) діб після
отримання Постачальником повідомлення про розірвання Договору, мають бути прийняті
Замовником на умовах і за цінами Договору. Для решти товарів Замовник може обрати
наступні варіанти:
(i) прийняти комплектування і доставку будь-якої частини на умовах і за цінами
Договору; та/або
(ii) відмінити решту і сплатити Постачальнику узгоджену суму за частково
укомплектовані товари і відповідні послуги, а також за матеріали та частини, які були
придбані Постачальником раніше.
5. Шахрайство і корупція.
5.1 Загальні положення
Якщо Замовник встановить, що Постачальник та/або будь-хто з його персоналу, або його
агентів, або його субпідрядників, консультантів, постачальників послуг, підрядників та/або
їхніх робітників замішаний в корупційних, шахрайських, змовницьких, примусових, або
обструктивних діяннях (згідно з визначенням у пріоритетних процедурах Світовим банком
щодо санкцій), в ході конкурсного відбору, або в процесі виконання Договору, в такому
разі Замовник зобов’язаний, після надіслання повідомлення на адресу Постачальника,
анулювати Договір. При цьому застосовуються положення підпункту 4.1 Статті 4.
5.2 Визначення термінів.
У контексті даного пункту, зазначені нижче терміни мають таке значення:
a) «Корупція» означає пропозицію, передачу, отримання або вимагання, пряме або
опосередковане, будь-якої цінної речі з метою надати неправомірний вплив на дії іншої
Сторони1;
b) «Шахрайство» означає будь-яке приховування, включаючи спотворення фактів, яке
навмисно або з необережності вводить в оману або має на меті ввести в оману сторону з
метою отримання фінансової або іншої вигоди або ухилення від виконання зобов'язань 2;
c) «Змова» означає угоду між двома або більше сторонами, яка має на меті досягнення
неналежних цілей, включаючи надання неправомірного впливу на дії іншої сторони 3;
d) «Примус» означає заподіяння збитків або нанесення шкоди або ж загрозу заподіяння
збитків або нанесення шкоди, прямо або опосередковано будь-якій стороні або її
власності, вчинене з метою здійснення неправомірного впливу на дії сторони 4;
e) «Перешкоджання» це:
(i) умисне знищення, фальсифікація, спотворення або приховування від слідства
істотних доказів або дача неправдивих свідчень слідчим з метою істотного
перешкоджання розслідуванню Світового банку щодо інформації про факти
корупції, шахрайства, змови або примуса; та / або загрози, переслідування і
(a)

1«Інша

сторона» означає посадову особу, яка діє у зв'язку з процесом відбору або виконанням Договору. У контексті даного пункту, «посадова особа»
включає співробітників Світового Банку та інших організацій, що приймають або контролюючих рішення в рамках закупівель.
2 «Сторона» - посадова особа; терміни «вигода» і «зобов'язання» відносяться до процесу відбору або виконання Договору; а «дія або бездіяльність»
мають на меті вплинути на процес відбору або виконання Договору.
3 «Сторони» - учасники процесу відбору (включаючи посадових осіб), які намагаються встановити штучні, неконкурентні ціни конкурсних пропозицій.
4 «Сторона» означає учасника процесу відбору або виконання Договору.
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залякування будь-якої зі сторін для перешкоджання розкриття такої стороною
інформації щодо справ, що мають відношення до розслідування або від
продовження розслідування; або
(ii) дії, спрямовані на матеріальне перешкоджання реалізації Банком права на
проведення перевірки та аудиту.
5.3 Заходи, які будуть вжиті:
На виконання даної політики Світовий банк:
a) анулює частину грантових коштів, призначену для фінансування Договору, якщо буде
встановлено в будь-який час, що представники Замовника були залучені в корупцію,
шахрайство, змову або примус в процесі конкурсного відбору або виконання даного
Договору, і Замовник при цьому не прийняв своєчасні і належні заходи з виправлення
ситуації, що задовольняють Світовий банк;
b) застосує санкції до Постачальника, включаючи офіційне оголошення такого
Постачальника неправочинним на невизначений або на визначений період часу для
присудження Договору, який фінансується Світовим банком, якщо Постачальник
напряму, або через агента, був замішаний в корупції, шахрайстві, зговорі або примусі в
процесі конкурсного відбору або виконання Договору, який фінансує Світовий банк.
6. Перевірки і аудити.
6.1 Постачальник має виконувати усі інструкції Замовника, які не заперечують чинному
законодавству України та умовам Договору;
6.2 Постачальник має дозволяти і має зобов’язати своїх субпідрядників дозволяти Світовому
банку і (або) особам, що призначені Світовим банком, проводити перевірки усіх
банківських рахунків та документації, що мають відношення до виконання Договору і
подачі Комерційної пропозиції, а також проводити аудити таких рахунків і документації
аудиторами, що призначаються Світовим банком, у разі вимоги з боку Світового банку.
Постачальник і його субпідрядники та консультанти мають звернути особливу увагу на
Статтю 5 «Шахрайство і корупція», в якій, зокрема, вказано, що дії, що направлені на
істотне ускладнення використання Світовим банком прав щодо проведення перевірки і
аудиту, становлять собою заборонену практику, що є приводом до розірвання Договору (а
також до визначення непридатності згідно з прийнятими Світовим банком пріоритетними
процедурами щодо санкцій).
7. Особливі умови Договору
7.1 Товар приймається уповноваженим представником Замовника: у м. Києві – заступником
начальника Управління адміністративно-організаційної діяльності – начальником відділу
адміністративно-організаційного забезпечення та інформаційних технологій.;
7.2 Постачальник гарантує відповідність якості поставлених ним Товарів, державним
стандартам, технічним умовам та підтверджує наявність необхідних сертифікатів, технічних
паспортів чи інших документів, що підтверджують їх якість, у відповідності до чинного
законодавства України.
7.3 Усі права та обов'язки за даним Договором не можуть бути передані третім особам.
7.4 Цей Договір складений та підписаний у двох екземплярах українською мовою, де кожен
екземпляр вважається оригіналом Договору.
8. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Від імені Замовника:
Від імені Постачальника:
Міністерство з питань тимчасово
окупованих
територій
та
Адреса:
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внутрішньо
переміщених
осіб
України
Адреса:
площа Лесі Українки,1, м. Київ,
01196
Р/р: 35226342096457
в Державній казначейській службі
України
MФO 820172,
ЄДРПОУ40446210
ЗАМОВНИК
Підписано:
____________________
Злакоман С.Л.
Державний секретар Міністерства
з питань тимчасово окупованих
територій
та
внутрішньо
переміщених осіб України

Постачальник
Підписано:
____________________
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Додаток 4 до Договору
Замовлення на поставку № G-1-005-SH/L1
Дата видачі: _____________,_____
Повна назва Замовлення на поставку: G-1-005-SH “Закупівля мобільної комп'ютерної техніки,
телефонів та рацій для органів МОТ у Києві та територіальних органів у Сєвєродонецьку та
Краматорську”
Покупець: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених
осіб України, що має головний офіс за адресою Україна 01196 площа Лесі Українки,1 м. Київ, тел.:
044-536-92-58, ел. пошта: info@mtot.gov.ua
Предмет: Закупівля мобільної комп'ютерної техніки та рацій для органів МОТ у Києві та
територіальних органів у Сєвєродонецьку та Краматорську:
1.1.1. Постачальник зобов’язаний поставити Товар характеристики якого вказані нижче:
№
п/п

1.

2.

3.

Найменування
Портативна радіостанція з характеристиками:
Режим передачі: Цифровий + аналоговий;
Діапазон частот передавача / приймача: 403-470 мГц;
Кількість каналів: від 16;
Вихідна потужність: не нижче 4 Вт; Перемикання рівня потужності;
Підключення гарнітури;
Можливість роботи в NXDN цифровому і аналоговому режимах;
Тип живлення: Акумуляторна батарея; Робоча температура: -30 ° C ... + 60 ° C;
Стабільність частоти: +/- 1,5 ppm;
Захист від пилу та вологи;
Ударостійкість;
наявність скремблеру.
Додаткова комплектація:
2 акумуляторні батареї,
Гарнітура;
Подовжена антена
Автомобільний інвертор:

Одиниці Кількість
виміру

шт.

шт.

Вихідна напруга: 220 В;
Вихідна потужність: від 1000;
Наявність роз'ємів USB та 220;
Вхідна напруга: 11-15В тільки від акумулятора.
Power bank з характеристиками:
Ємкість: від 20000 mAh;
Можливість зарядки: планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів;
Наявність мінімум 2х виходів USB1 2.1 А;
Перехідник для ноутбуків

6

2

шт.
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КОМУ: [повна назва, адреса та інша доречна інформація про Постачальника]
Шановні Пані/Панове,
Ваша цінова пропозиція № __________ від _______________ на поставку товару була прийнята
Покупцем на загальну суму _____________________ ____________ у відповідності до Технічних
специфікацій.
Будь ласка, надішліть підтвердження отримання цього Замовлення на поставку протягом 3
(трьох) робочих днів з моменту отримання.
З повагою,
_________________________
Злакоман Сергій Леонідович
Державний секретар- координатор проектів
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України,
що має головний офіс за адресою: Україна, 01196, м. Київ пл. Лесі Українки 1
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ДОДАТОК 5:
ФОРМА ДОГОВОРУ
Цей Договір укладений __ ____________ 2018 року, між Міністерством з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (тут і далі – Міністерство) в особі
Державного секретаря Міністерства Злакомана Сергія Леонідовича, який діє на підставі Положення
про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, від 08.06.2016 № 376 «Деякі питання
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб» та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1035-р «Про призначення Злакомана
С.Л. державним секретарем Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України», з однієї сторони (надалі – «Замовник») та ___________ (надалі –
«Постачальник») з іншої сторони (разом – «Сторони»).
ПРИЙМАЮЧИ ДО УВАГИ, що Замовник оголосив Запрошення щодо подання Цінових
пропозицій стосовно ______________ (опис Позиції) для постачання Товару Постачальником та
прийняв конкурсну пропозицію Постачальника на постачання товарів за Договором на суму):
__________ (цифрами і прописом) без ПДВ, крім того ПДВ ____________________ (цифрами і
прописом), разом з ПДВ – _____________________ грн. (цифрами і прописом).
ВИХОДЯЧИ З ЦЬОГО, СТОРОНИ УКЛАЛИ ЦЕЙ Договір про наступне:
1.
Предмет договору:
Приймаючи до уваги платежі, які будуть здійснені Замовником на користь Постачальника, як
про це зазначається далі, Постачальник укладає Договір із Замовником для виконання поставки
Товарів за Договором, і усунення будь-яких дефектів Товарів, відповідно до положень Договору.
Постачальник зобов’язується поставити Замовнику Товар, а саме:
засобів позиціонування та електронної підтримки, деталі якої надані у Термінах та
умовах поставки для Позиції №2 (Додаток № 2 до цього Договору).
Постачальник зобов’язується поставити Замовнику Товар у відповідності до умов,
викладених в Термінах та умовах поставки (Додаток 2 до цього Договору), не пізніше ніж до ___
__________ 2018 року.
2.
Додаткові документи:
Наступні документи утворюють, розуміються і тлумачаться як невід’ємна частина цього
Договору:
a)
Додаток 1: Цінова пропозиція;
b)
Додаток 2: Терміни та умови поставки;
c)
Додаток 3: Експлуатаційна документація.
d)
Додаток 4: Замовлення на поставку
3.
Якість та гарантії:
3.1 Постачальник зобов’язаний поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає
експлуатаційній документації, що передається разом з Товаром та у відповідності до Термінів та умов
поставки.
3.2 Постачальник гарантує, що Товар, який отримає Замовник згідно з цим Договором, буде
функціонувати так, як це викладено в експлуатаційній документації, що передається разом з Товаром,
та у відповідності до вимог Термінів та умов поставки (Додаток № 2 до цього Договору).
4.
Умови оплати:
Замовник приймає на себе зобов'язання сплатити за поставлений Товар, приймаючи до уваги
належне постачання і прийняття Товару за Договором, а також усунення Постачальником дефектів,
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що мають відношення до нього, договірну ціну відповідно до наступних умов прийому-передачі
Товару та умов оплати:
4.1 Оплата в рамках Договору здійснюється за кошти Гранту (ФДРМ Грант №TF0A3307,
датований 20 вересня 2016 року від Міжнародного банку реконструкції та розвитку / Міжнародної
Асоціації розвитку, котрі діють у якості розпорядника грантових коштів різних «Донорів» в рамках
Фонду державотворення та розбудови миру) Категорія (1), у відповідності до положень Статті ІІІ
Доповнення до Грантової Угоди №TF0A3307 (Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з
відновлення та розбудови спроможностей), підписаної між Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку 20 вересня 2016 року.
4.2 Розрахунки здійснюються у національній валюті України в безготівковій формі шляхом
перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом десяти
банківських днів після передачі Постачальником Замовнику Товару, підписання Сторонами Акта
прийому-передачі у розмірі 100% від суми Акта прийому-передачі.
4.3 Прийом-передача Товару оформляється Актами прийому-передачі, підписаними обома
сторонами, які разом з Товаром передаються Постачальником Замовнику у 2-х примірниках.
4.4 Замовник зобов’язаний прийняти Товар, поставлений Постачальником та підписати
Акти прийому-передачі, не пізніше трьох (3) робочих днів з дня отримання від Постачальника Актів
прийому-передачі у порядку, передбаченому чинним законодавством України, або надати письмове
зауваження з переліком дефектів (упущень), що підлягають виправленню Постачальником.
4.5 Заключна вартість Договору ґрунтуватиметься на фактичних об’ємах поставки Товару.
4.
Розірвання Договору
4.1 Розірвання Договору через невиконання зобов'язань
Замовник, без шкоди для будь-якого засобу правового захисту у разі порушення Договору,
письмовим повідомленням про невиконання зобов'язань на адресу Постачальника, може розірвати
весь Договір, або його частину:
(i) якщо Постачальник не в змозі забезпечити поставку будь-яких, або усіх компонентів
Товару впродовж періоду, що вказаний в Договорі, або впродовж будь-якого офіційно затвердженого
подовження його терміну.
(ii) якщо Постачальник не в змозі виконати будь-які зобов'язання за Договором; або
(iii) якщо Постачальник, на думку Замовника, замішаний в корупційних, шахрайських,
змовницьких, примусових, або обструктивних діяннях, згідно з визначеннями в Статті 5 нижче, в ході
конкурсного відбору, або в процесі виконання Договору.
4.2 Розірвання Договору через неплатоспроможність.
(a) Замовник може в будь-який час розірвати Договір, відправивши повідомлення
Постачальнику, якщо Постачальник стає банкрутом, або неплатоспроможним іншим способом. В
такому разі, розірвання Договору відбудеться без компенсації на користь Постачальника, за умови,
що таке розірвання Договору не обмежить, або матиме вплив на право на позов, або правовий захист,
яке було набуто, або буде набуто згодом Замовником.
4.3 Розірвання Договору за ініціативою сторін
(a) Замовник, відправивши повідомлення Постачальнику, може розірвати увесь Договір,
або його частину, в будь-який час за своєю ініціативою. В повідомленні про розірвання має бути
вказано що розірвання сталося за ініціативою Замовника, якого об’єму робіт Постачальника за
Договором стосується розірвання, а також дату, з якої розірвання вступає в силу.
(b) Товари, які укомплектовані і готові до відправлення впродовж чотирнадцяти (14) діб
після отримання Постачальником повідомлення про розірвання Договору, мають бути прийняті
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Замовником на умовах і за цінами Договору. Для решти товарів Замовник може обрати наступні
варіанти:
(i) прийняти комплектування і доставку будь-якої частини на умовах і за цінами Договору;
та/або
(ii) відмінити решту і сплатити Постачальнику узгоджену суму за частково укомплектовані
товари і відповідні послуги, а також за матеріали та частини, які були придбані Постачальником
раніше.
5.
Шахрайство і корупція.
5.1 Загальні положення
Якщо Замовник встановить, що Постачальник та/або будь-хто з його персоналу, або його
агентів, або його субпідрядників, консультантів, постачальників послуг, підрядників та/або їхніх
робітників замішаний в корупційних, шахрайських, змовницьких, примусових, або обструктивних
діяннях (згідно з визначенням у пріоритетних процедурах Світовим банком щодо санкцій), в ході
конкурсного відбору, або в процесі виконання Договору, в такому разі Замовник зобов’язаний, після
надіслання повідомлення на адресу Постачальника, анулювати Договір. При цьому застосовуються
положення підпункту 4.1 Статті 4.
5.2 Визначення термінів.
У контексті даного пункту, зазначені нижче терміни мають таке значення:
a)
«Корупція» означає пропозицію, передачу, отримання або вимагання, пряме або
опосередковане, будь-якої цінної речі з метою надати неправомірний вплив на дії іншої Сторони ;
b)
«Шахрайство» означає будь-яке приховування, включаючи спотворення фактів, яке
навмисно або з необережності вводить в оману або має на меті ввести в оману сторону з метою
отримання фінансової або іншої вигоди або ухилення від виконання зобов'язань ;
c)
«Змова» означає угоду між двома або більше сторонами, яка має на меті досягнення
неналежних цілей, включаючи надання неправомірного впливу на дії іншої сторони ;
d)
«Примус» означає заподіяння збитків або нанесення шкоди або ж загрозу заподіяння
збитків або нанесення шкоди, прямо або опосередковано будь-якій стороні або її власності, вчинене з
метою здійснення неправомірного впливу на дії сторони ;
e)
«Перешкоджання» це:
(i) умисне знищення, фальсифікація, спотворення або приховування від слідства істотних
доказів або дача неправдивих свідчень слідчим з метою істотного перешкоджання розслідуванню
Світового банку щодо інформації про факти корупції, шахрайства, змови або примуса; та / або
загрози, переслідування і залякування будь-якої зі сторін для перешкоджання розкриття такої
стороною інформації щодо справ, що мають відношення до розслідування або від продовження
розслідування; або
(ii) дії, спрямовані на матеріальне перешкоджання реалізації Банком права на проведення
перевірки та аудиту.
5.3 Заходи, які будуть вжиті:
На виконання даної політики Світовий банк:
a)
анулює частину грантових коштів, призначену для фінансування Договору, якщо буде
встановлено в будь-який час, що представники Замовника були залучені в корупцію, шахрайство,
змову або примус в процесі конкурсного відбору або виконання даного Договору, і Замовник при
цьому не прийняв своєчасні і належні заходи з виправлення ситуації, що задовольняють Світовий
банк;
b)
застосує санкції до Постачальника, включаючи офіційне оголошення такого
Постачальника неправочинним на невизначений або на визначений період часу для присудження
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Договору, який фінансується Світовим банком, якщо Постачальник напряму, або через агента, був
замішаний в корупції, шахрайстві, зговорі або примусі в процесі конкурсного відбору або виконання
Договору, який фінансує Світовий банк.
6.
Перевірки і аудити.
6.1 Постачальник має виконувати усі інструкції Замовника, які не заперечують чинному
законодавству України та умовам Договору;
6.2 Постачальник має дозволяти і має зобов’язати своїх субпідрядників дозволяти
Світовому банку і (або) особам, що призначені Світовим банком, проводити перевірки усіх
банківських рахунків та документації, що мають відношення до виконання Договору і подачі
Комерційної пропозиції, а також проводити аудити таких рахунків і документації аудиторами, що
призначаються Світовим банком, у разі вимоги з боку Світового банку. Постачальник і його
субпідрядники та консультанти мають звернути особливу увагу на Статтю 5 «Шахрайство і
корупція», в якій, зокрема, вказано, що дії, що направлені на істотне ускладнення використання
Світовим банком прав щодо проведення перевірки і аудиту, становлять собою заборонену практику,
що є приводом до розірвання Договору (а також до визначення непридатності згідно з прийнятими
Світовим банком пріоритетними процедурами щодо санкцій).
7.
Особливі умови Договору
7.1 Товар приймається уповноваженим представником Замовника:
у м. Києві –
заступником начальника Управління адміністративно-організаційної діяльності – начальником
відділу адміністративно-організаційного забезпечення та інформаційних технологій.;
7.2 Постачальник гарантує відповідність якості поставлених ним Товарів, державним
стандартам, технічним умовам та підтверджує наявність необхідних сертифікатів, технічних
паспортів чи інших документів, що підтверджують їх якість, у відповідності до чинного
законодавства України.
7.3 Усі права та обов'язки за даним Договором не можуть бути передані третім особам.
7.4 Цей Договір складений та підписаний у двох екземплярах українською мовою, де кожен
екземпляр вважається оригіналом Договору.
8. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Від імені Замовника:
Від імені Постачальника:
Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо
Адреса:
переміщених осіб України
Адреса:
площа Лесі Українки,1, м. Київ, 01196
Р/р: 35226342096457
в Державній казначейській службі
України
MФO 820172,
ЄДРПОУ40446210
ЗАМОВНИК
Постачальник
Підписано:
Підписано:
____________________
Злакоман С.Л.
Державний секретар Міністерства з
питань
тимчасово
окупованих
територій та внутрішньо переміщених
осіб України

____________________
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Додаток 4 до Договору
Замовлення на поставку № G-1-005-SH/L2
Дата видачі: _____________,_____
Повна назва Замовлення на поставку: G-1-005-SH “Закупівля мобільної комп'ютерної техніки,
телефонів та рацій для органів МОТ у Києві та територіальних органів у Сєвєродонецьку та
Краматорську”
Покупець: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених
осіб України, що має головний офіс за адресою Україна 01196 площа Лесі Українки,1 м. Київ, тел.:
044-536-92-58, ел. пошта: info@mtot.gov.ua
Предмет: Закупівля засобів позиціонування та електронної підтримки:
i. Постачальник зобов’язаний поставити Товар характеристики якого вказані нижче:
№
п/п

Найменування

Одиниці
виміру

Кількість

шт.

3

З’ємний GPS трекер для автомобіля:

1.

Маяк має мати наступні функції:
Контроль підключення трекера до автомобіля; моніторинг стану запалювання
(в залежності від типу транспортного засобу); моніторинг руху автомобіля;
контроль швидкості, позиціонування
вбудовану батарею.
Пристрій повинен мати внутрішню пам’ять, у якій зберігатимуться дані
трекера у випадку втрати зв’язку.

КОМУ: [повна назва, адреса та інша доречна інформація про Постачальника]
Шановні Пані/Панове,
Ваша цінова пропозиція № __________ від _______________ на поставку товару була прийнята
Покупцем на загальну суму _____________________ ____________ у відповідності до Технічних
специфікацій.
Будь ласка, надішліть підтвердження отримання цього Замовлення на поставку протягом 3
(трьох) робочих днів з моменту отримання.
З повагою,
_________________________
Злакоман Сергій Леонідович
Державний секретар- координатор проектів
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України,
що має головний офіс за адресою: Україна, 01196, м. Київ пл. Лесі Українки 1
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